LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

LUDZAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2017.gada 23.februārī

Protokols Nr. 3

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova
Sēdē nepiedalās: Olita Baklāne – darbanespēja; Andrejs Andrejevs – Rīgā; Eleonora Obrumāne
- komandējumā
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Vladimirs Vasiļevskis, datortīkla administrators; Kristīne
Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Līga Mežule, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
Svetlana Rimša, sabiedrisko attiecību vadītāja; Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības
izpilddirektors; Diāna Golubeva, Ludzas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes
sēdes darba kārtība apstiprināta, darba kārtībā 25 jautājums.
Sēdes vadītāja A.Gendele piedāvā iekļaut sēdes darba kārtībā 10 papildjautājumus:
1. Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu.
2. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un rūpnieciskās zvejas tiesību
izmantošanu 2017.gadā komerciālajai zvejai.
3. Par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu 2017.gadā pašpatēriņa zvejai Porkaļu
ezerā.
4. Par zvejas limita komerciālajai zvejai 2017.gadam iedalīšanu.
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5. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa
zvejai 2017.gadam iedalīšanu.
6. Par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un atteikumu iedalīt zvejas limitu
pašpatēriņa zvejai 2017.gadam.
7. Par Ludzas novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmuma „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmumā (protokols Nr.26, 29.§) „Par telpu nomu”
(protokols Nr.23, 22.§)” precizēšanu.
8. Par nekustamā īpašuma “Niedres”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads izsoles rezultātu,
protokola apstiprināšanu.
9. Par bezmaksas ēdināšanas piešķiršanu.
10. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes
sēdes papildus darba kārtība apstiprināta.
Darba kārtība:
1. Par zemes vienību apvienošanu.
2. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu.
3. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
5. Par zemes vienības platības precizēšanu.
6. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamai zemei līdzvērtīgu zemi Zvirgzdenes
ielā 10, Ludzā, Ludzas novadā.
7. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un dzīvojamai mājai.
8. Par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu.
9. Par Ludzas novada mazo kultūras projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu.
10. Par konkursa “Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2017” izsludināšanu.
11. Par Ludzas novada jauniešu nodarbinātību vasaras periodā.
12. Par Ludzas novada pagastu pirmsskolas izglītības iestāžu slēgšanu uz personāla
atvaļinājumu laiku.
13. Par debitoru parādu dzēšanu.
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā.
15. Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības,
maksas apmaksu.
16. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
17. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Blaumaņa ielā
23A, Ludzā, Ludzas novadā.
18. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Liepājas ielā 10, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
19. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6801
004 0231, 491 m2 platībā, kas atrodas pēc adreses Parku iela 32A, Ludza, Ludzas novads,
nodošanu atsavināšanai.
20. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 605 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010060275, pēc adreses Saules iela 4, Ludza, Ludzas novads, nodošanu
atsavināšanai.
21. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 3.86 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6846 006 0096, pēc adreses “Eglaine”, Lielā Pīkova, Briģu pagasts, Ludzas novads,
nodošanu atsavināšanai.
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22. Par atlīdzību Ludzas novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju
locekļiem.
23. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības iepirkumu plānošanas un organizēšanas
kārtībā.
24. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
pamatkapitāla palielināšanu.
25. Par Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieka attīstības jautājumos A.Meikšāna
atvaļinājumu.
26. Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu.
27. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un rūpnieciskās zvejas tiesību
izmantošanu 2017.gadā komerciālajai zvejai.
28. Par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu 2017.gadā pašpatēriņa zvejai Porkaļu
ezerā.
29. Par zvejas limita komerciālajai zvejai 2017.gadam iedalīšanu.
30. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa
zvejai 2017.gadam iedalīšanu.
31. Par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un atteikumu iedalīt zvejas limitu
pašpatēriņa zvejai 2017.gadam.
32. Par Ludzas novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmuma „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmumā (protokols Nr.26, 29.§) „Par telpu nomu”
(protokols Nr.23, 22.§)” precizēšanu.
33. Par nekustamā īpašuma “Niedres”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads izsoles rezultātu,
protokola apstiprināšanu.
34. Par bezmaksas ēdināšanas piešķiršanu.
35. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.

1. §
Par zemes vienību apvienošanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot (vārds, uzvārds), personas kods XXX, dzīvo (adrese), 2017.gada 1.februāra
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 1.februārī ar Nr.3.1.1.11.2/133,
tika konstatēts, ka (vārds, uzvārds) lūdz apvienot sev piederošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 6886 004 0219 un 6886 004 0242, kas atrodas Ludzas novada, Pildas pagastā.
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta
4.punkts nosaka, ka kadastra informācijas sistēmā drīkst apvienot vairākus viena veida
nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
19.pantu, 32.pantu un 33.pantu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.
punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Atļaut apvienot nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6886 004 0125 “Ezerniedres”,
Ludzas novada, Pildas pagastā, sastāvā ietilpstošās zemes vienības 56,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6886 004 0219 un 12,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 004 0242.
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2. §
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemnieku saimniecības “AKMEŅLAUKI”,
reģistrācijas numurs 46801003902, juridiskā adrese Sļadzeva, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
10.02.2017. iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 10.02.2017. ar
Nr.3.1.1.11.2/171, par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6846 001 0191, 6846 006 0172
piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienības 4,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846
001 0191 un 4,0460 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 006 0172, Briģu pagasts, Ludzas
novads ir ieskaitītas rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemnieku saimniecībai “AKMEŅLAUKI”,
reģistrācijas numurs 46801003902, nomā zemes vienības 4,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6846 001 0191 un 4,0460 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 006 0172, Briģu pagasts,
Ludzas novads ar 2017.gada 1.martu bez apbūves tiesībām uz diviem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemnieku
saimniecību “AKMEŅLAUKI”, reģistrācijas numurs 46801003902, par zemes vienībām 4,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 001 0191 un 4,0460 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6846 006 0172, Briģu pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.
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4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz ārējiem
normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemes vienību statuss.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot (vārds, uzvārds), personas kods XXX, dzīvo (adrese), 30.01.2017. iesniegumu,
kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 30.01.2017. ar Nr.31.1.1.11.2/118, par zemes nomas
līguma noslēgšanu par zemes vienību 500 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010615
Dainas ielā 22, Ludza, Ludzas nov., tika konstatēts, ka zemes vienība ir ieskaitīta rezerves zemes
fondā, saskaņā ar Valsts zemes dienesta Latgales reģionālas nodaļas 2010.gada 3.septembra aktu
par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Nr.15-22/327.
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz
to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu
juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties
uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi
normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz
gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir jāpiemēro
vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta pirmā
daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta otrā daļa
nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības
zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu,
ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās
personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc
tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala
iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis
lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos
noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot
saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala
nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Uz zemes nomas līguma noslēgšanas brīdi, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68010010615 Dainas ielā 22, Ludza, Ludzas nov. atrodas (vārds, uzvārds) lietojumā esoša būve.
Būves lietotājam ir pienākums divu gadu laikā no zemes nomas līguma noslēgšanas
datuma noskaidrot vai pierādīt īpašumtiesības uz esošām būvēm un saņemt aktu par to derīgumu
ekspluatācijai no Būvvaldes.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Zemes pārvaldības likums” Rezerves zemes
fondā ieskaitītām zemēm nav atļauta jauna būvniecība
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa likums” 15.panta
divpadsmitā daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu
un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
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publiskās personas zemes nomu” trešās daļas 18.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt (vārds, uzvārds), personas kods XXX, nomā zemes vienību 500 kv.m platībā
ar kadastra apzīmējumu 68010010615 Dainas ielā 22, Ludza, Ludzas nov. bez apbūves tiesībām
ar 2017.gada 1.martu uz diviem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar (vārds, uzvārds), personas kods XXX, termiņā no
2017.gada 1.marta līdz 2019.gada 28.februārim.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas Republikas
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts
vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts
īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot Ciblas novada Ciblas pagasta zemnieku saimniecības “NIEDRAS”,
reģistrācijas numurs 46801002964, juridiskā adrese “Niedras”, Felicianova, Ciblas pag., Ciblas
nov., 10.02.2017. iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 10.02.2017. ar
Nr.3.1.1.11.2/170, par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6858 006 0157, 6858 006 0116
piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienības 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858
006 0157 un 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0116, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads ir ieskaitītas rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
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zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ciblas novada Ciblas pagasta zemnieku saimniecībai “NIEDRAS”,
reģistrācijas numurs 46801002964, nomā zemes vienības 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6858 006 0157 un 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0116, Isnaudas pagasts,
Ludzas novads ar 2017.gada 1.martu bez apbūves tiesībām uz diviem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ciblas novada Ciblas pagasta zemnieku saimniecību
“NIEDRAS”, reģistrācijas numurs 46801002964, par zemes vienībām 1,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6858 006 0157 un 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0116, Isnaudas
pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz ārējiem
normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemes vienību statuss.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Izskatot (vārds, uzvārds), personas kods XXX, dzīvo (adrese), 10.02.2017. iesniegumu,
kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 10.02.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/177, par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6892 001 0080, Rundēnu pagasts, Ludzas novads piešķiršanu nomā, tika
konstatēts, ka zemes vienība 6,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 001 0080 Nekustāmā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta ar statusu – zeme zemes reformas
pabeigšanai (īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotas zemes vienības).
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
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pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt (vārds, uzvārds), personas kods XXX, nomā zemes vienību 6,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6892 001 0080, Rundēnu pagasts, Ludzas novads ar 2017.gada 1.martu bez
apbūves tiesībām uz diviem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar (vārds, uzvārds), personas kods XXX, par zemes
vienību 6,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 001 0080, Rundēnu pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz ārējiem
normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemes vienības statuss.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Izskatot (vārds, uzvārds), personas kods XXX, dzīvo (adrese), 10.02.2017. iesniegumu,
kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 10.02.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/178, par zemes nomas
līguma noslēgšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas novada domes sēdes 2010.gada 30.septembra
lēmumu (protokols Nr.26.,1.§, 196.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības ar 2010.gada 1.jūniju
(vārds, uzvārds) (mirusi 2002.gada 12.oktobrī) uz zemes vienību 1,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6892 005 0106, Rundēnu pagasts, Ludzas novads un noteikts, ka (vārds, uzvārds)
mantiniekiem ir jāizmanto nomas pirmtiesības viena gada laikā.
2011.gada 29.martā par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0106 noslēgts
lauku apvidus zemesgabala nomas līgums Nr.69 starp Ludzas novada pašvaldību un (vārds,
uzvārds).
Ludzas novada dome ar 2011.gada 26.maija lēmumu (protokols Nr.9.,10.§, 8.p.) nolēma
atzīt, ka zemes vienība 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0106, Rundēnu pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar 2016.gada 22.janvāra vienošanās Nr.Z-14/2016 starp Ludzas novada pašvaldību un
(vārds, uzvārds), izbeigts pirms termiņa notecējuma (ar 2016.gada 31.janvāri) 2011.gada
29.marta lauku apvidus zemesgabala nomas līgums Nr.69.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0106, Rundēnu pagasts, Ludzas
novads ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novadā” 4.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves
tiesībām, kura platība ir lielāka par 1,0 ha, bet nepārsniedz 2,0 ha nomas maksas apmērs gadā ir
2% no zemes kadastrālas vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 14,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, Ludzas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novadā” 4.punktu un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
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Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt (vārds, uzvārds), personas kods XXX, nomā zemes vienību 1,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6892 005 0106, Rundēnu pagasts, Ludzas novads ar 2017.gada 1.martu bez
apbūves tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar (vārds, uzvārds), personas kods XXX, par zemes vienību
1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0106, Rundēnu pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 2,0 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības plus PVN, bet
ne mazāk par EUR 14,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3. §
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot (vārds, uzvārds), personas kods XXX, dzīvo (adrese), 10.02.2017. iesniegumu, kas
reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 10.02.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/175, par zemes nomas līguma
Nr. Z-51/2015 termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka 2015.gada 27.februārī par zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 6878 005 9013 noslēgts zemes nomas līgums Nr. Z-51/2015 starp
Ludzas novada pašvaldību un (vārds, uzvārds).
Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 28.februārim.
Zemes vienība 0,6064 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 9013, Nirzas pagasts,
Ludzas novads ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
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Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2015.gada 27.februāra zemes nomas līguma Nr. Z-51/2015 termiņu uz diviem
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot Ludzas rajona Isnaudas pagasta zemnieku saimniecības “AKĀCIJAS”,
reģistrācijas numurs 46801003194, juridiskā adrese “Akācijas”, Kubulova, Isnaudas pag., Ludzas
nov., 30.01.2017. iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 30.01.2017. ar
Nr.3.1.1.11.2/121, par zemes nomas līguma Nr. Z-61/2015 termiņa pagarināšanu, tika konstatēts,
ka 2015.gada 27.februārī par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6858 005 0126 noslēgts
zemes nomas līgums Nr. Z-61/2015 starp Ludzas novada pašvaldību un Ludzas rajona Isnaudas
pagasta zemnieku saimniecību “AKĀCIJAS”.
Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 28.februārim.
Zemes vienība 7,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 005 0126, Isnaudas pagasts,
Ludzas novads ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2015.gada 27.februāra zemes nomas līguma Nr. Z-61/2015 termiņu uz diviem
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā.
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3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot (vārds, uzvārds), personas kods XXX, dzīvo (adrese), 2017.gada 2.februāra
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 3.februārī ar Nr.3.1.1.11.2/145,
tika konstatēts, ka (vārds, uzvārds) lūdz atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
68500020279, 68500020280, 68500020281 un 68500020282 no sev piederošā nekustamā
īpašuma ar kadastra numuru 68500020296 „Zaķi”, Cirmas pagastā, Ludzas novadā un atdalītajām
zemes vienībām izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Baltie zaķi”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka (vārds, uzvārds), personas kods XXX, no nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 68500020296 un nosaukumu „Zaķi”, Cirmas pag., Ludzas nov., atdala zemes vienību
6,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500020279, zemes vienību 4,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500020280, zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500020281
un zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500020282.
2. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68500020279, 68500020280,
68500020281 un 68500020282, Cirmas pag., Ludzas nov. izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar
nosaukumu „Baltie zaķi”.
5.§
Par zemes vienības platības precizēšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
2015.gada 22.janvārī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums ”Par zemes
nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” (protokols Nr.1, 9.§).
Pamatojoties uz pieņemto lēmumu 2015.gada 26.janvārī tika noslēgts zemes nomas
līgums Nr.Z-18/2015 ar (vārds, uzvārds), personas kods XXX, par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68880010270 Pureņu pag., Ludzas nov. platībā 2,0 ha.
Ņemot vērā, ka VZD Latgales reģionālā nodaļa 2015.gada 9.decembrī ar aktu Nr.11-14L/652 precizēja zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68880010270 platību no 2,0 ha uz 1,68
ha un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ludzas novada teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
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1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68880010270 Pureņu pag., Ludzas
nov. platību no 2,0 ha uz 1,68 ha.
2. Veikt grozījumus 2015.gada 26.janvārī noslēgtajā zemes nomas līgumā
Nr.Z-18/2015.
2.
2015.gada 22.janvārī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums ”Par zemes
nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” (protokols Nr.1, 9.§).
Pamatojoties uz pieņemto lēmumu 2015.gada 26.janvārī tika noslēgts zemes nomas
līgums Nr.Z-17/2015 ar (vārds, uzvārds), personas kods XXX, par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68880058013 Pureņu pag., Ludzas nov. platībā 1,0 ha.
Ņemot vērā, ka VZD Latgales reģionālā nodaļa 2015.gada 7.decembrī ar aktu Nr.11-14L/576 precizēja zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68880058013 platību no 1,0 ha uz 0,8 ha
un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ludzas novada teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68880058013 Pureņu pag., Ludzas
nov. platību no 1,0 ha uz 0,8 ha.
2. Veikt grozījumus 2015.gada 26.janvārī noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr.Z-17/2015.
6.§
Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamai zemei līdzvērtīgu zemi Zvirgzdenes ielā
10, Ludzā, Ludzas novadā
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot (vārds, uzvārds), personas kods XXX, dzīvo (adrese), 2017.gada 2.februāra
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 2.februārī ar Nr.3.1.1.11.2/138,
par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamai zemei līdzvērtīgu zemi Zvirgzdenes ielā
10, Ludza, Ludzas nov. 1260 kv.m platībā, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
saskaņā ar Latvijas Republikas Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas
2013.gada 5.novembra spriedumu Nr.C03031813 (vārds, uzvārds) tika atjaunotas īpašuma
tiesības uz mantojamai zemei līdzvērtīgu zemi 1251 kv.m platībā Zvirgzdenes ielā 10, Ludza,
Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas
pilsētās” 9. un 12.punktiem, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs
Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atjaunot (vārds, uzvārds), personas kods XXX, īpašuma tiesības uz mantojamai zemei
līdzvērtīgu zemi 1260 kv.m platībā Zvirgzdenes ielā 10, Ludza, Ludzas nov, saskaņā ar zemes
robežu plānu mērogā 1:500. Zemes vienības kadastra apzīmējums 68010010083 (īpašuma
kadastra numurs 68010010083).
2. Apstiprināt zemes vienībai Zvirgzdenes ielā 10, Ludza, Ludzas nov. apgrūtinājumus:
2.1. pierobeža – 1260 kv.m,
2.2. ekspluatācijas aizsargjoslasa teritorija ap elektrisko stīklu gaisvadu līniju pilsētās un
ciemos ar nomināli spriegumu līdz 20 kV – 78 kv.m,
2.3. ekspluatācijas aizsargjoslasa teritorija gar ielu vai ceļu- sarkanā līnija – 57 kv.m.
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3. Uzmērītās zemes vienības platības nesaiste ar pienākošos mantojamās zemes vienības
platībai ir pieļaujamās robežās.
4. Zemes lietotāja darbību ierobežo Ludzas novada perspektīvās attīstības teritorijas
plānojums un Latvijas Republikas spēkā esošie likumdošanas akti.
7.§
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un dzīvojamai mājai
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot (vārds, uzvārds), personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 14.02.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 14.02.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/204, par
adreses piešķiršanu zemes vienībai 1,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020865 un uz
tās esošai dzīvojamai mājai „Dīķi”, Runtorta, Isnaudas pag., Ludzas nov., saskaņā ar tehnisko
projektu par dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas celtniecību un Ludzas rajona padomes
būvvaldes 2007.gada 26.septembra būvatļauju Nr.22, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
“Adresācijas noteikumi” trešās daļas 11.punkts nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai
adresi piešķir līdz būvprojekta saskaņošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu
Nr.698 “Adresācijas noteikumi” trešās daļas 11.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Piešķirt (vārds, uzvārds), personas kods XXX, piederošai zemes vienībai 1,07 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68580020865 (īpašuma kadastra numurs 68580020865) un dzīvojamai
mājai adresi „Dīķi”, Runtorta, Isnaudas pag., Ludzas nov..
8.§
Par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums – izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības
programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un
teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta
pirmo un trešo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina attīstības
programmu, kā arī koordinē un uzrauga tās īstenošanu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2017.gada 16.februāra kopīgās sēdes atzinumu un Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam (turpmāk tekstā –
Programma) izstrādi.
2. Apstiprināt darba uzdevumus Programmas izstrādei saskaņā ar pielikumu.
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3. Nozīmēt atbildīgo darbinieku par Programmas izstrādi - Ilonu Igovenu, Attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju.
4. Izveidot programmas izstrādes darba grupu šādā sastāvā:
4.1. Darba grupas vadītājs – Aivars Meikšāns, Ludzas novada domes priekšsēdētājas
vietnieks attīstības jautājumos;
4.2. Ilona Igovena, Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
4.3. Inese Kamzole, Administratīvās nodaļas vadītāja;
4.4. Līga Mežule, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
4.5. Sarmīte Gutāne, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja;
4.6. Lilita Gorbunova-Kozlova, Ludzas novada Sociālā dienesta vadītāja;
4.7. Jeļena Lapšova, Teritorijas plānotāja;
4.8. Līga Kondrāte, Tūrisma informācijas centra vadītāja;
4.9. Valdis Mitenbergs - Latgales uzņēmējdarbības centra komercdarbības konsultants.
5. Paziņojumu par Programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā
www.ludza.lv, Ludzas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ludzas Novada
Vēstis” un laikraksta “Ludzas Zeme”.
6. Lēmumu par Programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Latgales plānošanas reģionam un
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
9.§
Par Ludzas novada mazo kultūras projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.februāra kopīgās sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada mazo kultūras projektu konkursa nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
2. Izveidot projektu konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekli:
Sarmīte Gutāne, Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja;
Ilona Igovena, pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
Karīna Demko-Senkāne, Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
galvenais speciālists kultūras jomā;
Lolita Greitāne, Ludzas Mūzikas pamatskolas direktore.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību vadītājai divu nedēļu laikā ievietot informāciju par
projektu konkursu pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv un publicēt pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Ludzas Novada Vēstis”.
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10.§
Par konkursa “Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2017” izsludināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.februāra kopīgās sēdes atzinumu un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa “Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2017” nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot sabiedrisko attiecību vadītājai divu nedēļu laikā ievietot informāciju par
konkursu pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv un publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Ludzas Novada Vēstis”.
11.§
Par Ludzas novada jauniešu nodarbinātību vasaras periodā
Ziņo: A.Meikšāns
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Ludzas novada dome sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2017.gada 16.februāra kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu organizēšanas
nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
12.§
Par Ludzas novada pagastu pirmsskolas izglītības iestāžu slēgšanu uz personāla
atvaļinājumu laiku
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, pamatojoties uz Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju iesniegumiem,
lai ģimenes pavadītu kopīgi brīvo laiku, racionāli un ekonomiski izmantotu iestāžu līdzekļus,
ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.februāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Slēgt Ludzas novada pagastu pirmsskolas izglītības iestādes uz personāla atvaļinājumu
laiku 2017.gada vasaras mēnešos pēc pievienotā grafika.
13.§
Par debitoru parādu dzēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izvērtējot iesniegto informāciju par izlietotās siltumenerģijas līdz 2003.gada 1.oktobrim
parādiem, tika konstatēts: parāds par komunālajiem pakalpojumiem dzīvoklī Raiņa ielā 34-12,
Ludzā, uz 01.02.2017. sastādīja EUR 345,17 apmērā. Parāds izveidojās līdz 2003.gada
1.oktobrim un pieder (vaŗds, uzvārds), personas kods XXX.
2006.gada 15.jūnijā starp Ludzas pilsētas domi un (vārds, uzvārds) tika noslēgta
vienošanās par parāda atmaksu, saskaņā ar šo vienošanos, (vārds, uzvārds) jāatmaksā parāds līdz
2012.gada 20.decembrim.
Sakarā ar to, ka parāds savlaicīgi netika apmaksāts, Ludzas novada pašvaldība 2013.gada
26.novembrī iesniedza Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai pieteikumu par saistības
piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā. 2013.gada 27.decembrī Ludzas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Elīna Volika nolēma piedzīt no (vārds, uzvārds) pamatparādu Ls
333,95, tiesas izdevumus Ls 11,93, kopā – Ls 345,58 (491,72 euro).
(vārds, uzvārds) ir mirusi 2017.gada 4.janvārī. Parāds EUR 345,17 apmēra netika
samaksāts.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti 100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa
saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis
parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī
samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no
uzkrājumu samazinājuma, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada
16.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst no pašvaldības bilances (vārds, uzvārds), personas kods XXX, debitora parādu
EUR 345,17 apmērā, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem
EUR 345,17 par izlietoto siltumenerģiju līdz 2003.gada 1.oktobrim dzīvoklī Raiņa ielā 34-12,
Ludzā, Ludzas novadā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
14.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo: E.Mekšs
1.
(vārds, uzvārds), personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta: (adrese), nav savlaicīgi
veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par īpašumu „Klūgas”, Briģu
pagastā, Ludzas novadā, kadastra Nr. 68460070009.
Pamatojoties uz augstāk minēto faktu, Ludzas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Ludzas novada pašvaldības budžetā.
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Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā
noteiktajā kārtībā, 2017.gada 6.februārī tika paziņots nekustamā īpašuma nodokļa apmērs
kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam par īpašumu „Klūgas”, Briģu pagasts, Ludzas novads
(kadastra Nr. 68460070009), nosūtot maksāšanas paziņojumu Nr. 17-2494 pēc adreses: (adrese).
No nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2017.gadam Nr.17-2494 izriet,
ka (vārds, uzvārds), par nekustamo īpašumu „Klūgas”, Brigi, Briģu pagastā, Ludzas novadā
(kadastra Nr. 68460070009), kas sastāv no 4 (četriem) zemes gabaliem ar kopējo platību – 9,0 ha
un dzīvojamās mājas ar kopējo platību 74,90 kv.m., 2017.gadā jāsamaksā nodoklis EUR 74,06,
parāds par iepriekšējo periodu EUR 235,85, nokavējuma nauda EUR 77,61, kopā EUR 387,52.
2017. gada 13.februārī maksāšanas paziņojums stājās spēkā.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļu pilnīgu nomaksāšanu
noteiktā laikā.
Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši
likumam „Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai
administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
2016.gada 4.oktobrī Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts (ienākošā dokumenta
reģistrācijas Nr.3.1.1.17/985) Latgales apgabaltiesas Nr.29 zvērinātas tiesu izpildītājas Lilijas
Solovjovas 2016.gada 30.septembra „Pieprasījums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu” ar
lūgumu sniegt ziņas par nekustamā īpašuma „Klūgas”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads ar
kadastra Nr. 68460070009 nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
2016.gada 5.oktobrī (izejošā dokumenta reģistrācijas Nr.3.1.1.7.2/1138) zvērinātai tiesu
izpildītājai Lilijai Solovjovai nosūtīta informācija pēc pieprasījuma.
2014.gada 23.oktobrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtība” (prot. Nr. 19, 15.§, 19.punkts)
piedzīt no (vārds, uzvārds), personas kods XXX, bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā
īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Klūgas”, Brigi, Briģu pagastā, Ludzas novadā
(kadastra Nr. 68460070009), EUR 116,27 apmērā (par zemi: pamatparāds EUR 93,82 un
nokavējuma nauda EUR 11,64, par ēkām: pamatparāds EUR 9,09 un nokavējuma nauda EUR
1,72). 2015.gada 17.decembrī tika veikta daļēja nekustamā īpašuma nodokļa samaksa EUR 29,92
apmērā. Lēmums nav izpildīts pilnā apmērā.
2017.gada 8.februārī laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu sadaļā „Izsoles”
(laidiens Nr. 30 (5857)) ievietots sludinājums, ka Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.29 zvērināta
tiesu izpildītāja Lilija Solovjova pārdod pirmajā izsolē (vārds, uzvārds) piederošo nekustamo
īpašumu „Klūgas”, Brigi, Briģu pagastā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68460070009).
Nekustamais īpašums sastāv no četrām zemes vienībām (kadastra apzīmējumi: 68460070009;
0010; 0011; 0012) ar kopējo platību 9 ha un četrām būvēm (kadastra apzīmējumi:
68460070009001; 002; 003; 004). Izsoles sākuma datums – 2017.gada 14.februāris plkst.13.00
un izsoles noslēguma datums – 2017.gada 16.marts plkst.13.00.
Uz 2017.gada 16.martu kopējā nodokļa parāda summa par nekustamo īpašumu „Klūgas”,
Brigi, Briģu pagastā, Ludzas novadā sastāda EUR 317,95 (par zemi: pamatparāds EUR 220,68 un
nokavējuma nauda EUR 76,16, par ēkām: pamatparāds EUR 15,17 un nokavējuma nauda EUR
5,94), kas ir piedzenama no (vārds, uzvārds) bezstrīda kārtībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu,
par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta
nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu,
ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes,
revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk –
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nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
bezstrīda kārtībā, nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administrācijai ir pienākums piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un
nokavējuma naudas, tādējādi Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskaitāms par obligāto
administratīvo aktu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts
labprātīgi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adresāts ir brīdināts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 26.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma
70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 47.panta pirmo daļu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgas komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2017.gada 16.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no (vārds, uzvārds), personas kods XXX, bezstrīda kārtībā termiņā
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 317,95 apmērā (par zemi: pamatparāds –
EUR 220,68 un nokavējuma nauda – EUR 76,16, par ēkām: pamatparāds - EUR 15,17 un
nokavējuma nauda – EUR 5,94) par nekustamo īpašumu „Klūgas”, Brigi, Briģu pagastā, Ludzas
novadā (kadastra Nr. 68460070009), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, kas
parādniekam pienākas no citām personām, citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem,
kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām, tās pārdodot un nekustamo
īpašumu, to pārdodot.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas
vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem
noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības
septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt
sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai nosūtīt lēmumu izpildei Latgales
apgabaltiesas iecirkņa Nr.29 zvērinātai tiesu izpildītājai Lilijai Solovjovai.

2.
(vārds, uzvārds), personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta: (adrese), nav savlaicīgi
veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par īpašumu Makašānu ielā 4,
Ludzā, Ludzas novadā, kadastra Nr. 68010010089.
Pamatojoties uz augstāk minēto faktu, Ludzas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Ludzas novada pašvaldības budžetā.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā
noteiktajā kārtībā, 2017.gada 10.februārī tika paziņots nekustamā īpašuma nodokļa apmērs
kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam par īpašumu Makašānu ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā
(kadastra Nr. 68010010089), nosūtot maksāšanas paziņojumu Nr. 17-8057 pēc adreses: (adrese).
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No nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2017.gadam Nr.17-8057 izriet,
ka (vārds, uzvārds), par nekustamo īpašumu Makašānu iela 4, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra
Nr. 68010010089), kas sastāv no 1 (viena) zemes gabala ar kopējo platību – 1731,00 kv.m. un
dzīvojamās mājas ar kopējo platību 303,00 kv.m. un trīs palīgceltnēm, 2017.gadā jāsamaksā
nodoklis EUR 87,68, parāds par iepriekšējo periodu EUR 329,73, nokavējuma nauda EUR
119,05, kopā EUR 536,46.
2017.gada 17.februārī maksāšanas paziņojums stājās spēkā.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļu pilnīgu nomaksāšanu
noteiktā laikā.
Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši
likumam „Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai
administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
2017.gada 13.februārī Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts (ienākošā dokumenta
reģistrācijas Nr.3.1.1.8.1/188) Latgales apgabaltiesas Nr.28 zvērinātas tiesu izpildītājas Alīnas
Zaķes 2017.gada 9.februāra „Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli” ar lūgumu sniegt ziņas
par nekustamā īpašuma Makašānu ielā 4, Ludza, Ludzas novads ar kadastra Nr. 68010010089
nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
2017.gada 13.februārī (izejošā dokumenta reģistrācijas Nr.3.1.1.7.2/155) zvērinātai tiesu
izpildītājai Alīnai Zaķei nosūtīta informācija pēc pieprasījuma.
2013.gada 22.augustā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtība” (prot. Nr. 20, 17.§) piedzīt no
(vārds, uzvārds), personas kods XXX, bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli
par nekustamo īpašumu Makašānu ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68010010089), Ls
206,42 (EUR 293,71) apmērā (par zemi: pamatparāds Ls 77,32 (EUR 110,02) un nokavējuma
nauda Ls 25,63 (EUR 36,47), par ēkām: pamatparāds Ls 83,98 (EUR 119,49) un nokavējuma
nauda Ls 19,49 (EUR 27,73). Lēmums nosūtīts Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 25
zvērinātai tiesu izpildītājai Gaidai Rutkovskai. Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 25 zvērināta
tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska par (vārds, uzvārds), personas kods XXX veica daļēju
nekustamā īpašuma nodokļa samaksu Ludzas novada pašvaldības kontā 2013.gada 14.decembrī
ieskaitīja Ls 32,32 (EUR 45,99), 2014.gada 8.janvārī – EUR 45,99 (Ls 32,32), 2014.gada
12.februārī EUR 55,18 (Ls 38,78), 2014.gada 19.februārī – EUR 113,21 (Ls 79,56) apmērā.
Lēmums nav izpildīts pilnā apmērā.
2017.gada 16.februārī laikraksta „Latvijas Vēstnesis” oficiālo paziņojumu sadaļā
„Izsoles” (laidiens Nr. 36 (5863)) ievietots sludinājums, ka Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.28
zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Zaķe pārdod pirmajā izsolē (vārds, uzvārds) piederošo nekustamo
īpašumu Makašānu ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra Nr. 68010010089. Nekustamais
īpašums sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 1731 kv.m., dzīvojamās mājas un trīs
palīgēkām. Izsoles sākuma datums – 2017.gada 22.februāris plkst.13.00 un izsoles noslēguma
datums – 2017.gada 24.marts plkst.13.00.
Uz 2017.gada 24.martu kopējā nodokļa parāda summa par nekustamo īpašumu
Makašānu iela 4, Ludzā, Ludzas novadā sastāda EUR 455,70 (par zemi: pamatparāds EUR
158,65 un nokavējuma nauda EUR 59,68, par ēkām: pamatparāds EUR 171,08 un nokavējuma
nauda EUR 66,29), kas ir piedzenama no (vārds, uzvārds) bezstrīda kārtībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu,
par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta
nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu,
ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes,
revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos
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vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk –
nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
bezstrīda kārtībā, nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administrācijai ir pienākums piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un
nokavējuma naudas, tādējādi Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskaitāms par obligāto
administratīvo aktu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts
labprātīgi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adresāts ir brīdināts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 26.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma
70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 47.panta pirmo daļu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgas komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2017.gada 16.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no (vārds, uzvārds), personas kods XXX, bezstrīda kārtībā termiņā
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 455,70 apmērā (par zemi: pamatparāds –
EUR 158,65 un nokavējuma nauda – EUR 59,68, par ēkām: pamatparāds - EUR 171,08 un
nokavējuma nauda – EUR 66,29) par nekustamo īpašumu Makašānu iela 4, Ludzā, Ludzas
novadā (kadastra Nr. 68010010089), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, kas
parādniekam pienākas no citām personām, citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem,
kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām, tās pārdodot un nekustamo
īpašumu, to pārdodot.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas
vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem
noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības
septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt
sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai nosūtīt lēmumu izpildei Latgales
apgabaltiesas iecirkņa Nr.28 zvērinātai tiesu izpildītājai Alīnai Zaķei.
15.§
Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, apkures un
ūdens patēriņa starpības, maksas apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2017.gada 15.februāra sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/53 „Par brīvo dzīvokļu apgaismošanas
un apsaimniekošanas izdevumu, kompensējamo izdevumu, ūdens patēriņa starpības, apkures
maksu un kredītprocentu apmaksu” (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3.1.1.8.1/198) ar lūgumu segt no
Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2017.gada janvāra mēnesī aprēķināto summu
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EUR 272,95 apmērā t.sk. EUR 3,94 par apgaismošanu, EUR 184,45 par neizīrēto dzīvokļu
apsaimniekošanas maksu, EUR 0,35 ūdens patēriņa starpības apmaksu, EUR 21,48 īres maksas
apsaimniekošanas daļas (projekts, kredītprocentu maksa) un EUR 62.73 apkures apmaksu.
Pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra MK noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā
dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 25.punktu un izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus un ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2017.gada 16.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, ūdens patēriņa starpības
maksu, kredītprocentu un apkures apmaksu par 2017.gada janvāra mēnesi EUR 272,95 (divi
simti septiņdesmit divi euro 95 centi) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas,
ūdens patēriņa starpības maksu, kredītprocentu un apkures apmaksu par 2017.gada janvāra
mēnesi EUR 272,95 (divi simti septiņdesmit divi euro 95 centi) apmērā no Ludzas novada
pašvaldības budžeta dzīvokļu saimniecības uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem atbilstoši 1.
pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
16.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas
Romas katoļu draudzes iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 06.02.2017. un reģistrēts ar
Nr.3.1.1.11.2/152, ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu ēkas Tadeuša kapelas
Baznīcas ielā 54a, Ludzā, fasādes krāsojuma atjaunošanai, kas atrodas Ludzas pilsētas
vēsturiskajā centrā. Plānoto darbu izmaksas – EUR 395.74.
Atbilstoši Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17 “Par pašvaldības
palīdzību vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai un restaurācijai, ēku fasāžu
krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma nomaiņai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa
„Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošajām ēkām, kā arī Latvijas Valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertajām ēkām Ludzas novadā”:
- 7.punktam, uz līdzfinansējumu var pretendēt Ludzas pilsētas vēsturiskā centra
teritorijā esošās ēkas;
- 16. punktam, būvvalde ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu (31.01.2017. atzinums
Nr.3.5.2.2/7) atbalsta piešķiršanai;
- 19.2. punktam, pašvaldība līdzfinansē fasāžu krāsojuma atjaunošanu (neietverot
fasādes krāsojuma darbu izmaksas) – līdz 50% no fasāžu krāsu materiāla tāmes, bet
ne vairāk kā EUR 1139.00.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada
16.februāra kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
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Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzei
pašvaldības līdzfinansējumu EUR 197.87 apmērā ēkas Tadeuša kapelas Baznīcas ielā 54a, Ludzā,
fasādes krāsojuma atjaunošanai.
2. Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzei divu nedēļu laikā
pēc projekta īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai pārskatu par finanšu līdzekļu
izlietojumu saskaņā ar piešķiršanas mērķi, pievienojot attiecīgu, maksājumu apliecinošu,
dokumentu kopijas.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot un noslēgt līgumu ar Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs
uzņemšanas Romas katoļu draudzi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas
Romas katoļu draudzes iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 08.02.2017. un reģistrēts ar
Nr.3.1.1.11.2/162, ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projekta “Ludzas Jaunavas
Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija” īstenošanai
EUR 4 170.99. Projekts iesniegts un atbalstīts Ludzas rajona partnerības izsludinātajā Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas atklātā projektu iesniegumu konkursā lauku attīstībai
2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Projekta kopējā summa
EUR 41 709.91.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 8.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
Sabiedriskās organizācijas, kuru projekta aktivitātes tiks realizētas Ludzas novada teritorijā un
plānotie rezultāti attīsta un sakārto publisko ārtelpu – labiekārto un uzlabo vidi un infrastruktūru,
pilnveido Sabiedrisko organizāciju materiāltehnisko bāzi, infrastruktūru vai tiek sakārtotas
publiski pieejamas vietas brīvā laika pavadīšanai.
Nolikuma 13.1 punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
Sabiedriskās organizācijas, kuru projekta aktivitātes tiks realizētas novada teritorijā un plānotie
rezultāti ir vērsti uz avārijas situācijas novēršanu infrastruktūras labiekārtošanas jomā. Šādiem
projektiem maksimālā piešķiramā summa ir līdz EUR 7120,00 vienam projektam, bet ne vairāk
kā 50 % no projekta attiecināmajām izmaksām.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada
16.februāra kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzei
pašvaldības līdzfinansējumu EUR 4 170.99 apmērā projekta “Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs
uzņemšanas Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija” īstenošanai.
2. Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzei divu nedēļu laikā
pēc projekta īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai pārskatu par finanšu līdzekļu
izlietojumu saskaņā ar piešķiršanas mērķi, pievienojot attiecīgu, maksājumu apliecinošu,
dokumentu kopijas.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot un noslēgt līgumu ar Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs
uzņemšanas Romas katoļu draudzi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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17.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai
Blaumaņa ielā 23A, Ludzā, Ludzas novadā
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 16.februārī Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Blaumaņa
ielā 23A, Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs
42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģ.
16.02.2017. ar Nr.3.1.1.8.1/202) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ludzā,
Blaumaņa ielā 23A, auto transporta stāvvietas ierīkošanai un piebraucamā ceļa renovācijai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai”” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek piešķirts mājas
piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, gājēju celiņu un servitūta ceļu seguma renovācijai vai
atjaunošanai – 80% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 14000,00, bet 16.2.punkts
nosaka, ka līdzfinansējums automašīnu stāvlaukumu ierīkošanai vai renovācijai tiek piešķirts –
50% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 5000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai apsekoja dzīvojamo māju Blaumaņa ielā 23A,
Ludzā un konstatēja, ka pieteikumā sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms.
Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu
Nr.19 18.punktā noteiktie dokumenti.
2017.gada 16.februārī komisijas sēdē izskatīja darbu tāmi auto transporta stāvvietas
ierīkošanai Blaumaņa ielā 23A, Ludzā par kopējo summu EUR 14160,06 un saskaņā ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.2.punktu komisija
iesaka piešķirt līdzfinansējumu EUR 5000,00 apmērā un izskatot piebraucamā ceļa ierīkošanas
darbu tāmi Blaumaņa ielā 23A, Ludzā par kopējo summu EUR 15620,75, saskaņā ar 2011.gada
25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.1.punktu iesaka piešķirt
līdzfinansējumu 80% no kopējās tāmes, t. i. EUR 12496,60 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 16.1 un
16.2.punktiem, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 20.februāra un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada
16.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Voldemārs
Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”
normas, balsošanā nepiedalās Regīna Vorobjova, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 23A, Ludzā, automašīnu stāvlaukuma
ierīkošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro un 00
centu) apmērā.
2. Piešķirt dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 23A, Ludzā, piebraucamā ceļa ierīkošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 80 % apmērā no darbu tāmes t.i. EUR 12496,60
(divpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit seši euro 60 centi) apmērā.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
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4. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
18. §
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Liepājas ielā 10, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 27.janvārī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.3, Liepājas
ielā 10, Ludzā, Ludzas novadā īrnieka, (vārds, uzvārds) atsavināšanas ierosinājums.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2017.gada 14.februāra lēmumu „Par
dzīvokļa īpašuma Nr.3, Liepājas ielā 10, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, un
ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.februāra kopīgās sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.3, Liepājas ielā 10, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes lietu speciālistam A.Triznam sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Liepājas ielā 10, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Liepājas ielā 10 – 3, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
19. §
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6801 004
0231, 491 m2 platībā, kas atrodas pēc adreses Parku iela 32A, Ludza, Ludzas novads,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
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2017.gada 17.janvārī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts (vārds, uzvārds) iesniegums
ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību 491 m2 platībā, pēc adreses Parku iela
32A, Ludza, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3.apakšpunktu, kas nosaka, ka apbūvētu zemes gabalu var atsavināt zemesgrāmatā ierakstītas
ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas
ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai
zemei.
Nekustamais īpašums – Parku iela 32A, Ludza, Ludzas novads reģistrēts zemesgrāmatā
(nodalījuma numurs 100000484694) ar kadastra numuru 68010040206 uz Ludzas novada
pašvaldības vārda, kas sastāv no zemes vienības 491 m2 platība ar kadastra apzīmējumu
68010040231.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2017.gada 14.februāra lēmumu „Par nekustamā īpašuma, zemes vienības
(starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0231, 491 m2 platībā, kas atrodas pēc adreses
Parku iela 32A, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” un ņemot vērā Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.februāra kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 6801 004
0231, 491 m2 platībā, kas atrodas pēc adreses Parku iela 32A, Ludza, Ludzas novads.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
20. §
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 605 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010060275, pēc adreses Saules iela 4, Ludza, Ludzas novads,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 26.janvārī Ludzas novada pašvaldība saņēma (vārds, uzvārds) iesniegumu
(pašvadībā reģistrēts ar Nr. 3.1.1.11.2/103) ar lūgumu pārdot apbūvētu zemes gabalu 605 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 68010060275 Saules iela 4, Ludza, Ludzas novads.
Uz zemes gabala atrodas (vārds, uzvārds) piederošā būve (ar kadastra apzīmējumu
68010060275001), kas reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000560262.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunkts
nosaka, ka apbūvētu zemes gabalu var atsavināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks
vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai
zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei.
2017.gada 14.februārī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 605 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 68010060275, pēc adreses Saules iela 4, Ludza, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai”. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo
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daļu, atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, un ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2017.gada 16.februāra kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - apbūvētu zemes gabalu 605 m2 platība ar
kadastra apzīmējumu 6801 006 0275 Saules iela 4, Ludza, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes lietu speciālistam A.Triznam sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060275
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
21. §
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 3.86 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6846 006 0096, pēc adreses “Eglaine”, Lielā Pīkova,
Briģu pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2016.gada 20.decembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma (vārds, uzvārds) iesniegumu
(pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 3.1.1.11.2/2832) ar lūgumu pārdot apbūvētu zemes gabalu 3,86 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 006 0096 “Eglaine”, Lielā Pīkova, Briģu pagasts, Ludzas
novads.
Uz zemes gabala atrodas (vārds, uzvārds) piederošās būves (ar kadastra apzīmējumiem
68460060096001; 68460060096002; 68460060096003; 68460060096004; 68460060096005 pēc
adreses “Eglaine”, Lielā Pīkova, Briģu pagasts, Ludzas novads).
Nekustamais īpašums – zemes vienība “Eglaine”, Lielā Pīkova, Briģu pagasts, Ludzas
novads reģistrēts zemesgrāmatā (Briģu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000545595)
uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 3.apakšpunkts
nosaka, ka apbūvētu zemes gabalu var atsavināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks
vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai
zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei.
2017.gada 14.februārī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 3.86 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6846 006 0096, pēc adreses “Eglaine”, Lielā Pīkova, Briģu pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai”. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.
panta pirmo daļu, atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, un ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.februāra kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
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1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - apbūvētu zemes vienību 3.86 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6846 006 0096, pēc adreses “Eglaine”, Lielā Pīkova, Briģu pagasts, Ludzas
novads.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
22.§
Par atlīdzību Ludzas novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem
Ziņo: E.Mekšs
Lai nodrošinātu Ludzas novada domes vēlēšanu sagatavošanu un norisi 2017.gada
3.jūnijā, pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma 3.panta otro daļu un 21.panta trešo daļu un saskaņā ar Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta sesto (3) daļu un Ministru
kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumiem Nr.1154 ”Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada
20.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu
kompensāciju”, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.februāra
kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Voldemārs Dibaņins, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – 1 (Juris Atstupens); Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Ludzas novada vēlēšanu komisijas, kas nepilda vēlēšanu iecirkņa funkcijas,
locekļiem sekojošu darba stundas tarifa likmi:
1.1. komisijas priekšsēdētājam EUR 5,80 stundā;
1.2. komisijas sekretāram
EUR 4,80 stundā;
1.3. komisijas loceklim
EUR 4,00 stundā.
2. Noteikt Ludzas novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem sekojošu darba stundas
tarifa likmi:
2.1. komisijas priekšsēdētājam EUR 5,00 stundā;
2.2. komisijas sekretāram
EUR 4,60 stundā;
2.3. komisijas loceklim
EUR 4,00 stundā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības novada izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
23.§
Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības
Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtībā
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi,
nolikumi, instrukcijas), pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu (redakcijā no 2017.gada
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1.marta), ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.februāra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt šādus grozījumus 2015.gada 23.aprīļa Ludzas novada pašvaldības Iepirkumu
plānošanas un organizēšanas kārtībā (turpmāk tekstā- Kārtība):
1.1. Izteikt Kārtības 4.punktu jaunā redakcijā:
“4. Kārtību piemēro, ievērojot Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumu un citus
normatīvos aktus.”
1.2. Aizstāt Kārtības II. nodaļas nosaukumā skaitli ”4000,00” ar skaitli “10 000,00” un
skaitli “14 000,00” ar skaitli “20 000,00”.
1.3. Aizstāt Kārtības 14.2.2.apakšpunktā skaitli un vārdus ”23.panta pirmās” ar skaitli un
vārdiem “25.panta trešās”.
1.4. Aizstāt Kārtības 18. un 23.punktā skaitli ”4000,00” ar skaitli “10 000,00” un skaitli
“14 000,00” ar skaitli “20 000,00”.
1.5. Izteikt Kārtības 28.punktu šādā redakcijā:
“28. Ludzas novada pašvaldība nosaka kārtību, kādā pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās (turpmāk – Pasūtītājs) tiek veikta priekšizpēte paredzamās līgumcenas
noteikšanai zemšliekšņa iepirkumos, ja paredzamā līgumcena 12 mēnešu periodā piegāžu un
pakalpojumu līgumiem ir no EUR 5000,00 līdz EUR 9999,99 bez pievienotās vērtības nodokļa
(turpmāk – PVN) un būvdarbu līgumiem ir no EUR 10 000,00 līdz EUR 19 999,99 (bez PVN).”
1.6. Aizstāt Kārtības 40.punktā skaitli “87” ar skaitli “77”.
1.7. Izteikt Kārtības 41.punktu šādā redakcijā:
“41. Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot „Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtības”
VII.sadaļas „Kārtība, kādā veicami zemsliekšņa iepirkumi (tirgus izpēte)” noteikumus (piegāžu
un pakalpojumu līgumiem, kuru līgumcena ir no EUR 5000,00 līdz EUR 9999,99 bez pievienotās
vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) un būvdarbu līgumiem, kuru līgumcena ir no EUR 10 000,00
līdz EUR 19 999,99 (bez PVN), ja tas nav objektīvi iespējams pasūtītājam neparedzamo ārkārtas
apstākļu rezultātā vai, ja tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti
ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu vai izpildīt tikai konkrēts piegādātājs.”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
24.§
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
pamatkapitāla palielināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 3.februārī Ludzas novada pašvaldībā tika saņemta sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas Nr.42403015020, juridiskā adrese:
Kr.Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, 2017.gada 1.februāra vēstule Nr.1.9/40 „Par
pamatkapitāla palielināšanu” (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēta ar Nr.3.1.1.8.1/141) ar
lūgumu sniegt finansiālu atbalstu EUR 100 000,00 apmērā atkritumu šķirošanas kapacitātes
palielināšanai, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izpētei, iespējamo ūdensvada cilpošanas vietu
noteikšanai, stabilas siltumapgādes nodrošināšanai pilsētā.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka “Pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības…ieguldīt savus līdzekļus
kapitālsabiedrībās”.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka “Pašvaldībām ir šādas
autonomās funkcijas…organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
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kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;”, tā paša
likuma 15.panta ceturtā daļa nosaka “No katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes
uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai.”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” (turpmāk –SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”) ir Ludzas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas
kapitāla daļas pieder Ludzas novada pašvaldībai.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmajai un otrajai daļai, kā arī
88.pantam, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” nodrošina iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus – ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu
apsaimniekošana.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās
daļas 1.punkts nosaka “Sabiedrības pamatkapitālu var palielināt dalībniekiem izdarot
ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.”, tā paša
likuma 62.pants nosaka “Pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties uz
dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas
noteikumi.”, 65.panta otrā daļa nosaka “Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem
kapitāla daļu turētāja pārstāvis.”, 14.panta pirmā daļā noteikts “Ja pašvaldības kapitāla daļu
turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem
pašvaldības domes priekšsēdētājs (turpmāk - kapitāla daļu turētāja pārstāvis).”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas n Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2017.gada 16.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”,
(reģistrācijas Nr.42403015020) pamatkapitālā naudas līdzekļus EUR 100 000,00 (viens simts
tūkstotis eiro un 00 centi) apmērā.
2. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
pamatkapitālu par naudas līdzekļu ieguldījuma vērtību EUR 100 000,00 (viens simts tūkstotis
eiro un 00 centi), pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu, ar vienas daļas nominālvērtību EUR
1,00 (viens eiro un 00 centi).
3. Lēmuma 1.punktā noteikto ieguldījumu apmaksāt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas.
4. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai
un izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā.
5. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai pēc Ludzas novada domes sēdes protokola
parakstīšanas trīs darba dienu laikā nosūtīt šā lēmuma izrakstu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
25.§
Par Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieka attīstības jautājumos A.Meikšāna
atvaļinājumu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieka
attīstības jautājumos Aivara Meikšāna 2017.gada 13.februāra iesniegumu (Ludzas novada
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pašvaldībā saņemts 13.02.2017., reģistrēts ar reģistrācijas numuru 3.1.1.11.4/106) par ikgadējā
atvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 41.panta pirmo daļu, saskaņā ar 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 4.5., 4.8. un 4.9.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2017.gada 16.februāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris
Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un
pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās Aivars Meikšāns, Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietniekam attīstības jautājumos
Aivaram Meikšānam ikgadējo atvaļinājumu – 1 (vienu) kalendāro nedēļu no 2017.gada
27.februāra līdz 2017.gada 5.martam ieskaitot, par laikposmu no 2016.gada 18.jūnija līdz
2016.gada 17.septembrim.
2. Izmaksāt Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietniekam attīstības jautājumos
Aivaram Meikšānam atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas.
26.§
Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
Ziņo: A.Meikšāns; A.Gendele
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA "Upetnīki", reģ.Nr. 52403010631, jur.adrese:
"Upeslejas", Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733, 2017.gada 12.februāra iesniegumu (Ludzas
novada pašvaldībā reģistrēts 13.02.2017. ar Nr. 3.1.1.11.2/179) par speciālās atļaujas (licences)
komercdarbībai zvejniecībā Dukānu ezerā izsniegšanu.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības pieder
valstij.
Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij
piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot
(iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību,
kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu” 2.2.apakšpunkts nosaka, ka atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā (turpmāk –
atļauja (licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi un pirmapstrādi uz zvejas kuģa vai mazizmēra
kuģošanas līdzekļa, kā arī nozvejoto zivju piedāvājumu tālākai tirdzniecībai vai apstrādei,
izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgā ūdenstilpe (turpmāk – pašvaldība), –
komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos (iekšējos ūdeņos).
Šo noteikumu 4.punkts nosaka, lai pieteiktos atļaujas (licences) saņemšanai, pretendents
iesniedz Zemkopības ministrijā vai attiecīgajā pašvaldībā rakstisku iesniegumu saskaņā ar šo
noteikumu 1.pielikumu un tajā minētos dokumentus.
Savukārt šo noteikumu 7.punkts paredz, ka Zemkopības ministrija vai attiecīgā pašvaldība
mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 1.pielikumā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu
par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz attiecīgo atļauju (licenci), norādot tajā konkrētos
ūdeņus, kuros ir tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā atbilstoši šo noteikumu
1.1.apakšpunktam.
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08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 9.punkts nosaka, ka atļauju (licenci) piešķir uz pieciem gadiem, izņemot
šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos gadījumus.
Noteikumu 19.4.apakšpunkts nosaka, ka par atļaujas (licences) izsniegšanu
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos ir noteikts valsts nodevas apmērs EUR 14,23.
Saskaņā ar iepriekš minēto noteikumu 21.punkts paredz, ka atļaujas (licences) saņēmējs valsts
nodevu samaksā pirms atļaujas (licences) saņemšanas. Noteikumu 23.punktā noteikts, ka valsts
nodevu par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos ieskaita attiecīgās
pašvaldības budžetā.
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro, 08.09.2009.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu” 2.2.apakšpunktu, 4., 7., 9. punktu, 19.4.apakšpunkts, 21., 23.punktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt SIA "Upetnīki", reģ.Nr. 52403010631, jur.adrese: "Upeslejas", Pildas pag.,
Ludzas nov., LV-5733, speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Dukānu ezerā.
2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minēto speciālo atļauju (licenču) derīguma termiņu no
2017.gada 23.aprīļa līdz 2022.gada 22.aprīlim.
3. Noteikt SIA "Upetnīki", reģ.Nr. 52403010631, jur.adrese: "Upeslejas", Pildas pag.,
Ludzas nov., LV-5733, samaksāt valsts nodevu par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā
Dukānu ezerā EUR 14,23 (četrpadsmit eiro un 23 centi) apmērā Ludzas novada pašvaldības
budžetā pirms šīs atļaujas (licences) saņemšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
27.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un rūpnieciskās zvejas tiesību
izmantošanu 2017.gadā komerciālajai zvejai
Ziņo: A.Meikšāns
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA "Upetnīki", reģ.Nr. 52403010631, jur.adrese:
"Upeslejas", Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733, 2017.gada 12.februāra iesniegumu (Ludzas
novada pašvaldībā reģistrēts 13.02.2017. ar Nr. 3.1.1.11.2/179) par rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un rūpnieciskās zvejas limitu iedalīšanu komerciālajai zvejai Dukānu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
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rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
SIA "Upetnīki" savā 13.02.2017. iesniegumā (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts
13.02.2017. ar Nr. 3.1.1.11.2/179) lūdza izskatīt jautājumu par rūpnieciskās zvejas tiesību
izmantošanu Jānim Kuzmanam piederošajā nekustamajā īpašumā. Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdē SIA “Upetnīki” piekrita
rūpnieciskās zvejas limitiem 80 (astoņdesmit) m apmērā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.
panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14. punktu, 27.1.
apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1.,
7.1., 7.8., Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā SIA "Upetnīki", reģ.Nr. 52403010631, jur.adrese: "Upeslejas", Pildas
pag., Ludzas nov., LV-5733, rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālai zvejai Dukānu ezerā
2017.gadam.
2. Iedalīt SIA "Upetnīki", reģ.Nr. 52403010631, Dukānu ezerā rūpnieciskās zvejas limitu
komerciālajai zvejai 2017.gadam 80 (astoņdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar SIA
"Upetnīki", reģ.Nr. 52403010631, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai
Dukānu ezerā 2017.gadam.
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4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā EUR 45.60 (četrdesmit
pieci eiro un 60 centi) par 80 m zvejas tīklu limitu zvejai Dukānu ezerā. Nomas maksas samaksu
veikt līdz 2017.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
28.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu 2017.gadā
pašpatēriņa zvejai Porkaļu ezerā
Ziņo: A.Meikšāns
Ludzas novada dome ir izskatījusi (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojošs (adrese),
2017.gada 1.februārī iesniegto Porkaļu ezera īpašnieku vienošanos un iesniegumu (Ludzas
novada pašvaldībā reģistrēts 01.02.2017. ar Nr. 3.1.1.11.2/129) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību izmantošanu zvejai Porkaļu ezerā.
Porkaļu ezers ir privātais ezers.
13.12.2016. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.790 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu privātajos ūdeņos” 6.punkts nosaka, ka izmantojot zvejas tiesības privātajos ūdeņos,
ievēro to normatīvo aktu prasības, kuri nosaka rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību kārtību, izņemot normatīvajos aktos par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību noteiktās prasības, kas attiecas uz
ūdenstilpju nomu, 12.punkts nosaka, ka privātajā īpašumā esošajās publisko ezeru daļās attiecīgā
pašvaldība rezervē privāto ūdeņu īpašniekam (īpašniekiem) zvejas limitu, kas ir proporcionāls
attiecīgā īpašnieka privātajā īpašumā esošajai ezera daļai un 11.punkts nosaka, ka privātajos
ūdeņos, kuros zvejas tiesības nepieder valstij un kuru krastiem pilnībā piekļaujas tikai viena
zemes īpašnieka zemes īpašumi, viss attiecīgajiem ūdeņiem noteiktais rūpnieciskās zvejas rīku
veida, to skaita vai nozvejas limits (turpmāk – zvejas limits) tiek iedalīts attiecīgo privāto ūdeņu
un zvejas tiesību īpašniekam.
Šo noteikumu 17.punktā paredzēts, ka privāto ūdeņu īpašnieks, kam pieder zvejas tiesības
un kas vēlas nodarboties ar rūpniecisko zveju, iesniedz attiecīgajā pašvaldībā iesniegumu par
plānoto zvejas darbību un, ja privātie ūdeņi ir kopīpašums, iesniegumam pievieno īpašnieku
savstarpējo vienošanos par zvejas limitu sadali kopīpašumā esošajos privātajos ūdeņos.
(vārds, uzvārds) 01.02.2017. Ludzas novada pašvaldībā iesniedza Porkaļu ezera īpašnieku
rakstisku ar parakstiem apstiprinātu 2017.gada 30.janvāra vienošanos par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību izmantošanu zvejai Porkaļu ezerā un iesniegumu, ar lūgumu piešķirt
rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 30 m tīklu limitu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
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Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 6.panta pirmās daļas 3.punktu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32., 87.punktu, 23.12.2014. Ministru
kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, 13.12.2016. LR Ministru kabineta
noteikumu Nr.790 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” 11.punktu,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), Ludzas novadā, zvejas limitu
2017.gadam pašpatēriņa zvejai Porkaļu ezerā ar zivju tīklu 30 (trīsdesmit) metru garumā.
2. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
eiro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2017.gada 30.jūnijam.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
29.§
Par zvejas limita komerciālai zvejai 2017.gadam iedalīšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi individuālā komersanta „Rolands Baculis”,
reģ.Nr.42402011286, juridiskā adrese: Dunakļu iela 11, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
2017.gada 15.februāra iesniegumu (reģistrēts 15.02.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/217) par rūpnieciskās
zvejas tiesību izmantošanu komerciālajai zvejai Dūnākļu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dūnākļu ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
IK „Rolads Baculis” savā 15.02.2017. iesniegumā norādīja zvejas rīku - zivju tīklus 125
(viens simts divdesmit pieci) metru garumā.
2010.gada 28.aprīlī IK „Rolands Baculis” ar Ludzas novada pašvaldību noslēdza
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu saskaņā ar kuru individuālajam komersantam „Rolands
Baculis” zvejas tiesības komerciālajai zvejai tika nodotas nomā līdz 2018.gada 1.jūlijam.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
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Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt individuālajam komersantam „Rolands Baculis”, reģ.Nr.42402011286,
juridiskā adrese: Dunakļu iela 11, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, komerciālajai zvejai Dūnākļu
ezerā rūpnieciskās zvejas tiesību limitu 2017.gadam – zivju tīkliem 125 (viens simts divdesmit
pieci) metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar IK „Rolads
Baculis”, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu komerciālajai zvejai Dūnākļu ezerā
2017.gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā EUR 71.25 (septiņdesmit
viens eiro un 25 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2017.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi individuālā komersanta „Rolands Baculis”,
reģ.Nr.42402011286, juridiskā adrese: Dunakļu iela 11, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
2017.gada 15.februāra iesniegumu (reģistrēts 15.02.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/218) par rūpnieciskās
zvejas tiesību izmantošanu komerciālajai zvejai Dūnākļu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dūnākļu ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
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kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
IK „Rolads Baculis” savā 15.02.2017. iesniegumā norādīja zvejas rīku – 2 (divi) rāmji
trīsuļodu kāpuru zvejai.
2016.gada 28.janvārī IK „Rolands Baculis” ar Ludzas novada pašvaldību noslēdza
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu trīsuļodu kāpuru ieguvei, saskaņā ar kuru IK „Rolands
Baculis” rūpnieciskās zvejas tiesības tika nodotas nomā līdz 2021.gada 27.janvārim.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.apakšpunktu, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Iedalīt individuālajam komersantam „Rolands Baculis”, reģ.Nr.42402011286,
juridiskā adrese: Dunakļu iela 11, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, komerciālajai zvejai Dūnākļu
ezerā rūpnieciskās zvejas tiesību limitu 2017.gadam – 2 (divi) rāmji trīsuļodu kāpuru ieguvei.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar IK „Rolads
Baculis”, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu komerciālajai zvejai Dūnākļu ezerā
2017.gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā EUR 142.28 (viens simts
četrdesmit divi eiro un 28 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2017.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
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30.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
2017.gadam iedalīšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojoša (adrese),
2016.gada 22.novembra iesniegumu (reģistrēts 22.11.2016. ar Nr. 3.1.1.11.2/2606) par
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
(vārds, uzvārds) savā 22.11.2016. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30
(trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
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23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2017.gadam.
2. Iedalīt (vārds, uzvārds), p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu
2017.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar (vārds,
uzvārds), p.k. XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
eiro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2017.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojošs (adrese),
2016.gada 16.decembra iesniegumu (reģistrēts 16.12.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/2793) par
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
(vārds, uzvārds) savā 16.12.2016. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30
(trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
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par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2017.gadam.
2. Iedalīt (vārds, uzvārds), p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu
2017.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar (vārds,
uzvārds), p.k. XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
eiro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2017.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

3.
Ludzas novada dome ir izskatījusi (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojoša (adrese),
2016.gada 16.decembra iesniegumu (reģistrēts 16.12.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/2795) par
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
(vārds, uzvārds) savā 16.12.2016. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30
(trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
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lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2017.gadam.
2. Iedalīt (vārds, uzvārds), p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu
2017.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar (vārds,
uzvārds), p.k. XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
eiro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2017.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

4.
Ludzas novada dome ir izskatījusi (vārds uzvārds), p.k. XXX, dzīvojošs (adrese),
2016.gada 16.decembra iesniegumu (reģistrēts 16.12.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/2794) par
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
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11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
(vārds, uzvārds) savā 16.12.2016. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30
(trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2017.gadam.
2. Iedalīt (vārds, uzvārds), p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu
2017.gadam – vienam zivju tīklam 20 (divdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar (vārds,
uzvārds), p.k. XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā EUR 11.40 (vienpadsmit
eiro un 40 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2017.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

5.
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Ludzas novada dome ir izskatījusi (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojoša (adrese),
2016.gada 31.marta iesniegumu (reģistrēts 01.04.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/567) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
(vārds, uzvārds) savā 31.03.2016. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30
(trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
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1. Nodot nomā (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2017.gadam.
2. Iedalīt (vārds, uzvārds), p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu
2017.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar (vārds,
uzvārds), p.k. XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
eiro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2017.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

6.
Ludzas novada dome ir izskatījusi (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojošs (adrese),
2016.gada 31.marta iesniegumu (reģistrēts 01.04.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/568) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
(vārds, uzvārds) savā 31.03.2016. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30
(trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
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Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2017.gadam.
2. Iedalīt (vārds, uzvārds), p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu
2017.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar (vārds,
uzvārds), p.k. XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
eiro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2017.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

7.
Ludzas novada dome ir izskatījusi (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojošs (adrese),
2016.gada 31.marta iesniegumu (reģistrēts 01.04.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/569) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
(vārds, uzvārds) savā 31.03.2016. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30
(trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
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limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2017.gadam.
2. Iedalīt (vārds, uzvārds), p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu
2017.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar (vārds,
uzvārds), p.k. XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
eiro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2017.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

8.
Ludzas novada dome ir izskatījusi (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojošs (adrese),
2016.gada 31.marta iesniegumu (reģistrēts 01.04.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/570) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
(vārds, uzvārds) savā 31.03.2016. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30
(trīsdesmit) metru garumā.
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Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2017.gadam.
2. Iedalīt (vārds, uzvārds), p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu
2017.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar (vārds,
uzvārds), p.k. XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
eiro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2017.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

9.
Ludzas novada dome ir izskatījusi (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojošs (adrese),
2016.gada 31.marta iesniegumu (reģistrēts 01.04.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/571) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
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rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
(vārds, uzvārds) savā 31.03.2016. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30
(trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2017.gadam.
2. Iedalīt (vārds, uzvārds), p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu
2017.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar (vārds,
uzvārds), p.k. XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
eiro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2017.gada 30.jūnijam.
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5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

10.
Ludzas novada dome ir izskatījusi (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojošs (adrese),
2016.gada 9.maija iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 09.05.2016. ar
Nr.3.1.1.11.2/999) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dūnākļu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dūnākļu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
(vārds, uzvārds) savā 09.05.2016. iesniegumā norādīja zvejas rīku – 1 zivju murdu (sētas
garums līdz 30 metriem).
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz vienu
zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos
un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot
šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.1.apakšpunktu, Ludzas novada
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domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā 2017.gadam.
2. Iedalīt (vārds, uzvārds), p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā zvejas limitu
2017.gadam – 1 zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar (vārds,
uzvārds), p.k. XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā EUR 9.96 (deviņi eiro un
96 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2017.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

11.
Ludzas novada dome ir izskatījusi (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojošs (adrese),
2016.gada 9.novembra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 09.11.2016. ar Nr.
3.1.1.11.2/2520) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dūnākļu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dūnākļu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
(vārds, uzvārds) savā 09.11.2016. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30
(trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
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un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā 2017.gadam.
2. Iedalīt (vārds, uzvārds), p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā zvejas limitu
2017.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar (vārds,
uzvārds), p.k. XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
eiro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2017.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

12.
Ludzas novada dome ir izskatījusi (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojoša (adrese),
2016.gada 31.oktobra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 31.10.2016. ar Nr.
3.1.1.11.2/2450) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dūnākļu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dūnākļu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
(vārds, uzvārds) savā 31.10.2016. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30
(trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
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Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā 2017.gadam.
2. Iedalīt (vārds, uzvārds), p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā zvejas limitu
2017.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar (vārds,
uzvārds), p.k. XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
eiro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2017.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

13.
Ludzas novada dome ir izskatījusi (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojošs (adrese),
2017.gada 16.janvāra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 16.01.2017. ar
Nr.3.1.1.11.2/24) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dūnākļu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dūnākļu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
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11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
(vārds, uzvārds) savā 16.01.2017. iesniegumā norādīja zvejas rīku – 1 zivju murdu (sētas
garums līdz 30 metriem).
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu, nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz vienu
zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos
un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot
šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.1.apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā 2017.gadam.
2. Iedalīt (vārds, uzvārds), p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā zvejas limitu
2017.gadam – 1 zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar (vārds,
uzvārds), p.k. XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2017.gadā EUR 9.96 (deviņi eiro un
96 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2017.gada 30.jūnijam.
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5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

31.§
Par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un atteikumu iedalīt zvejas limitu
pašpatēriņa zvejai 2017.gadam
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojošs (adrese),
2016.gada 31.marta iesniegumu (reģistrēts 01.04.2016. ar Nr. 3.1.1.11.2/572) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
(vārds, uzvārds) savā 31.03.2016. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30
(trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
iespēju.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
Pamatojoties uz 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.3.punktu,
pašvaldība nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apmērs nepārsniedz konkrētai
ūdenstilpei noteikto kopējo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu summārais apmērs, kas
norādīts privāto ūdeņu īpašnieku paziņojumos par zvejas limitu izmantošanu vai kuru nosaka
īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali, nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei
noteikto kopējo limitu.
Zvejniecības likuma 6.panta sestā daļa nosaka, rūpnieciskās zvejas tiesības var izmantot,
ja attiecīgajos ūdeņos vai to daļā ir brīvi nozvejas limiti vai zvejas rīku limita daļa rūpnieciskajai
zvejai, kā arī brīvas rūpnieciskās zvejas vietas.
Uz iesnieguma izskatīšanas brīdi viss kopējais rūpnieciskās zvejas limits Dukānu ezerā ir
izsmelts. Izejot no augstākminētā nav iespējas apmierināt iesniegumu.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta sesto daļu, 7.panta
otro daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 32., 23.12.2014.
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Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 4.3.apakšpunktu, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atteikt nodot nomā (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2017.gadam.
2. Nosūtīt lēmumu (vārds, uzvārds), p.k. XXX, uz juridisko adresi Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojoša (adrese),
2016.gada 9.maija iesniegumu (reģistrēts 09.05.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/998) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dūnākļu ezerā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
(vārds, uzvārds) savā 09.05.2016. iesniegumā norādīja zvejas rīku – 1 zivju murdu (sētas
garums līdz 30 metriem).
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
iespēju.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
Pamatojoties uz 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.3.punktu,
pašvaldība nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apmērs nepārsniedz konkrētai
ūdenstilpei noteikto kopējo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu summārais apmērs, kas
norādīts privāto ūdeņu īpašnieku paziņojumos par zvejas limitu izmantošanu vai kuru nosaka
īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali, nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei
noteikto kopējo limitu.
Zvejniecības likuma 6.panta sestā daļa nosaka, rūpnieciskās zvejas tiesības var izmantot,
ja attiecīgajos ūdeņos vai to daļā ir brīvi nozvejas limiti vai zvejas rīku limita daļa rūpnieciskajai
zvejai, kā arī brīvas rūpnieciskās zvejas vietas.
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Uz iesnieguma izskatīšanas brīdi viss kopējais rūpnieciskās zvejas limits Dūnākļu ezerā ir
izsmelts. Izejot no augstākminētā nav iespējas apmierināt iesniegumu.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta sesto daļu, 7.panta otro
daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 32., 23.12.2014.
Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 4.3.apakšpunktu, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atteikt nodot nomā (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā 2017.gadam.
2. Nosūtīt lēmumu (vārds, uzvārds), p.k. XXX, uz juridisko adresi Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
3.
Ludzas novada dome ir izskatījusi (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojoša (adrese),
2016.gada 9.maija iesniegumu (reģistrēts 09.05.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/997) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dūnākļu ezerā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
(vārds, uzvārds) savā 09.05.2016. iesniegumā norādīja zvejas rīku – 1 zivju murdu (sētas
garums līdz 30 metriem).
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta
lēmumu ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
iespēju.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
Pamatojoties uz 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.3.punktu,
pašvaldība nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apmērs nepārsniedz konkrētai
ūdenstilpei noteikto kopējo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu summārais apmērs, kas
norādīts privāto ūdeņu īpašnieku paziņojumos par zvejas limitu izmantošanu vai kuru nosaka
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īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali, nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei
noteikto kopējo limitu.
Zvejniecības likuma 6.panta sestā daļa nosaka, rūpnieciskās zvejas tiesības var izmantot,
ja attiecīgajos ūdeņos vai to daļā ir brīvi nozvejas limiti vai zvejas rīku limita daļa rūpnieciskajai
zvejai, kā arī brīvas rūpnieciskās zvejas vietas.
Uz iesnieguma izskatīšanas brīdi viss kopējais rūpnieciskās zvejas limits Dūnākļu ezerā ir
izsmelts. Izejot no augstākminētā nav iespējas apmierināt iesniegumu.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta sesto daļu, 7.panta
otro daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 32., 23.12.2014.
Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 4.3.apakšpunktu, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atteikt nodot nomā (vārds, uzvārds), p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā 2017.gadam.
2. Nosūtīt lēmumu (vārds, uzvārds), p.k. XXX, uz juridisko adresi Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

32.§
Par Ludzas novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmuma „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmumā (protokols Nr.26, 29.§)
„Par telpu nomu” (protokols Nr.23, 22.§)” precizēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.februāra sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 20.februāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Ludzas novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmuma „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmumā (protokols Nr.26, 29.§) „Par telpu
nomu” (protokols Nr.23, 22.§)” 1.17.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:

Nr.p.k.
1.17.

Pakalpojumu nosaukums
Mērvienība
Ludzas novada Isnaudas, Pildas, Ņukšu, Briģu,
Rundēnu, Istras, Nirzas, Cirmas pagasta pārvaldes
teritorijā esošo kultūras namu zāles un Pureņu
1 stunda
pagasta pārvaldes zāles izmantošanu pasākumiem
(izņemot 1.19. apakšpunktu)

Maksa EUR

2.85
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2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības
S.Jakovļevam.

izpilddirektoram

33.§
Par nekustamā īpašuma “Niedres”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2016.gada 29.decembrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) “Niedres”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu”” (protokols Nr.22, 37.§).
2017.gada 21.februārī tika rīkota nekustamā īpašuma – “Niedres”, Isnaudas pagasts,
Ludzas novads ir reģistrēts zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda (Isnaudas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000558583 ar kadastra numuru 68580020674), kas sastāv no
zemes vienības 0,524 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020633, izsole, kurā piedalījās
viens pretendents – SIA “Lemuri” (reģistrācijas numurs 42403029745). Pretendents nosolīja
augstāko cenu EUR 1056,67 (viens tūkstotis piecdesmit seši eiro 67 centi) un ir ieguvis tiesības
iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Niedres”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu
laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma 30.panta
pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu
divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā
nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
SIA “Lemuri”, (reģistrācijas numurs 42403029745) ir samaksājis visu pirkuma maksu
EUR 1056,67 (viens tūkstotis piecdesmit seši eiro 67 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un Ludzas novada
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2017.gada 21.februāra organizētās izsoles
rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – “Niedres”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68580020674, kas sastāv no zemes gabala 0,524 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020633, 2017.gada 21.februāra izsoles rezultātus. Par izsoles uzvarētāju atzīt
SIA “Lemuri” (Reģ. Nr.42403029745), adrese: “Upenieki”, Isnauda, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas noslēgt
pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
34.§
Par bezmaksas ēdināšanas piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Matjušenokas
2017.gada 21.februāra iesniegumu, reģ. Nr. 3.1.1.8.1/228, par bezmaksas ēdināšanas piešķiršanu
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no pirmsskolas izglītības iestādes budžeta līdzekļiem audzēknim (vārds, uzvārds), kurš apmeklē
diennakts grupu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt bezmaksas ēdināšanu Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes
audzēknim (vārds, uzvārds), personas kods XXX, no 2017.gada 1.marta līdz 2017.gada
31.maijam.
1.2. Finansējuma avots – Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes budžets.
35.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu
Ziņo: A.Gendele
1.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs
Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Par ilggadēju, godprātīgu darbu un sakarā ar dzīves jubileju SIA “Ludzas maiznīca”
valdes locekli Aleksandru Purinu, personas kods XXX, apbalvot ar Ludzas novada domes
Atzinības rakstu un balvu EUR 100,00 (viens simts eiro).
2.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs
Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Par ilggadēju profesionālu darbu, ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, audzināšanā
un sakarā ar dzīves jubileju Ludzas 2.vidusskolas pedagoģi Liliju Fiļimonovu, personas kods
XXX, apbalvot ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu EUR 100,00 (viens simts
eiro).
3.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Voldemārs
Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Par ilggadēju profesionālu darbu, ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, audzināšanā
un sakarā ar dzīves jubileju Ludzas 2.vidusskolas direktores vietnieci mācību darbā Innu
Fjodorovu, personas kods XXX, apbalvot ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu
EUR 100,00 (viens simts eiro).
Sēdi slēdz plkst. 14.20.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītāja
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Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 23.februārī
Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 23.februārī.

I.Vonda

Ludzas novada domes
2017.gada 23.februāra sēdes
protokola Nr.3, 8.§

DARBA UZDEVUMS
LUDZAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018.-2024.GADAM
IZSTRĀDEI
1. Izstrādāt Ludzas novada attīstības programmu 2018.-2024.gadam, kurā noteikts rīcību kopums
pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.
2. Programmas izstrādē izmantot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu.
3. Programmas izstrādes pamatojums:
3.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts;
3.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa;
3.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkts; 12.panta pirmā daļa;
3.4. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem”;
3.5. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā”.
4. Ludzas novada attīstības programmu 2018.-2024.gadam jāizstrādā saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošām, attīstības programmas izstrādei saistošām normatīvo aktu prasībām un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem “Metodiskajiem ieteikumiem
attīstības programmu izstrādei reģionālajā un vietējā līmenī”, kā arī šādiem attīstības plānošanas
dokumentiem: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, Latgales stratēģija 2030.
5. Programmas izstrādes uzdevumi:
5.1. Definēt novada vidēja termiņa stratēģiskos mērķus un rīcību kopumu, finanšu resursus,
atbildīgos izpildītājus to īstenošanai.
5.2. Izvērtēt un ņemt vērā Latgales plānošanas reģiona spēkā esošus teritorijas attīstības
plānošanas dokumentus un blakus esošo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības
plānošanas dokumentus.
5.3. Apzināt, izvērtēt un ņemt vērā jau izstrādātos Ludzas novada plānošanas dokumentus,
uzsāktos un plānotos infrastruktūras investīciju projektus.
5.4. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē.
6. Programmas izstrādes process un izpildes termiņi:
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.

Pasākums

Termiņš

Sagatavošanās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei
Novada domes lēmums par Ludzas novada attīstības programmas 2017.gada februāris
2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu.
Lēmuma par Programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana Vides 2017.gada februāris
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales
plānošanas reģionam.
Paziņojuma publicēšana mājaslapā www.ludza.lv, laikrakstā
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1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
2.
2.1.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

5.
5.1.

„Ludzas Zeme”, pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ludzas
Novada Vēstis”.
Programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības
plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana.
Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna
apspriešana vadības grupā/ darba grupā.
Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības
pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājas lapā,
pašvaldības un vietējā laikrakstā.
Tematisko, nozaru darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru
speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana.
Ar Programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu
analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu
pašvaldībām).
Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu
apkopošana.
Tikšanās organizēšana ar novada iedzīvotājiem.
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
Konsultācijas ar Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides
pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par
attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un
cilvēku veselību, kā arī stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam
stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības
izvērtēšanai*.
Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde
Programmas 1.redakcijas projekta izstrāde (t.sk. arī Novada
vizītkartes, logo un moto izstrāde).
Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde.
Programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā.
Publiskā apspriešana un saskaņošana
Ludzas novada domes lēmums par novada attīstības programmas
un vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai.
Attīstības programmas projekta nosūtīšana Latgales plānošanas
reģionam, vides pārskata projekta nosūtīšana Vides pārraudzības
valsts birojam atzinuma saņemšanai.
Paziņojuma par attīstības programmas un vides pārskata projekta
publisko apspriešanu publicēšana pašvaldības mājas lapā
www.ludza.lv, laikrakstā „Ludzas Zeme” un
pašvaldības
informatīvajā izdevuma „Ludzas Novada Vēstis”.
Attīstības programmas projekta publiskās
apspriešanas
organizēšana, un rezultātu apkopošana.
Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts
biroja norādītajām iestādēm.
Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās
apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā.
Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās
apspriešanas
kopsavilkuma
izstrādāšana,
kopsavilkuma
publicēšana mājas lapā www.ludza.lv, laikrakstā „Ludzas Zeme”
un pašvaldības informatīvajā izdevuma „Ludzas Novada Vēstis”.
Programmas un vides pārskata gala redakcijas apstiprināšana
Attīstības programmas un vides pārskata (ja nepieciešams)

2017.gada marts aprīlis

2017.gada marts –
aprīlis
2017.gada marts septembris
2017.gada marts maijs
2017.gada aprīlis jūnijs
2017.gada aprīlis jūnijs
2017.gada martsmaijs

2017.gada septembris
2017.gada septembris
2017.gada septembris
2017.gada oktobris

2017.gada oktobris

2017.gada novembris

2017.gada novembris
2017.gada novembris

2017.gada decembris
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5.2.

5.3.

5.4.

galīgās redakcijas izstrāde, ņemot vērā sniegtos iebildumus
priekšlikumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus.
Novada domes lēmums par novada attīstības programmas gala 2017.gada decembris
redakcijas nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai un Latgales plānošanas reģionam atzinuma
saņemšanai.
Paziņojuma par to publicēšana mājas lapā
www.ludza.lv, laikrakstā „Ludzas Zeme” un
pašvaldības
informatīvajā izdevuma „Ludzas Novada Vēstis”.
Ludzas novada domes lēmums par novada attīstības programmas 2017.gada decembris
gala redakcijas apstiprināšanu. Lēmuma publicēšana mājas lapā
www.ludza.lv, laikrakstā „Ludzas Zeme” un
pašvaldības
informatīvajā izdevuma „Ludzas Novada Vēstis”. Nosūtīšana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales
plānošanas reģionam.
Apstiprinātās Ludzas novada attīstības programmas 2018.- 2018.gada janvāris
2024.gadam gala redakcijas publiskošana un iesniegšana Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales
plānošanas reģionam.

*Aktualizēt darba izstrādes uzdevumus un termiņus pēc Attīstības programmas 1.redakcijas
izstrādes un Lēmuma saņemšanas no Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma saņemšanas par
Stratēģiskās ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam – Ludzas novada
attīstības programmas 2018.-2024. gadam.

Ludzas novada domes priekšsēdētāja

A.Gendele

1.pielikums
2017.gada 23.februāra
Ludzas novada domes
sēdes protokola Nr. 3, 12.§

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu slēgšanas uz
personāla atvaļinājumu laiku 2017.gada vasaras mēnešos
grafiks

Nr.p.k.
1.

Iestādes nosaukums
Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

Slēgšanas laiks
26.06.2017. - 25.08.2017.
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2.

Pildas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

26.06.2017. - 20.08.2017.

3.

Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

01.07.2017. - 31.07.2017.

1. pielikums
2017.gada 23.februāra
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.3, 15.§

Saraksts
Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu apgaismojumu un apsaimniekošanas maksas aprēķins
par 2017.gada janvāra mēnesi
Nr.
p.k.

Adrese

Platība
m2

Istabu
skaits

Apsaimniekošana
EUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tālavijas ielā 54 dz.2
Tālavijas ielā 27 dz.4
Latgales ielā 143 dz.3
Raiņa ielā 59 dz. 8
Raiņa ielā 59 dz.1
Latgales ielā 56 dz.3
Tālavijas ielā 134 dz.1
Raiņa ielā 59 dz.4
Tālavijas ielā 30 dz.2
Latgales ielā 51 dz.41

35.45
29.94
17.46
40.16
39.69
27.81
43.96
28.85
25.08
34.40

2
1
1
2
2
1
2
2
2
1

16.10
14.18
8.55
20.98
20.74
14.45
18.24
15.06
15.85
3.83

38.83
26.70
53.00

2
1
2

16.66
14.45
5.36
184.45

11. Stacijas ielā 31a dz.6
12. Dagdas ielā 4a dz.13
13. Raiņa ielā 34 dz. 12
Kopā:

Apgaismojums
EUR

Brīvs
no - līdz

03.03.2015.
01.09.2016.
02.03.2016.
25.02.2016.
08.01.2016.
01.12.2016.
06.10.2016.
01.12.2016.
06.10.2016.
19.07.2016.09.01.2017.
06.10.2016.
04.01.2017.
24.01.2017.

0.25
0.51
0.51

0.51
0.27
0.48
0.97
0.44
3.94

Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu ūdens patēriņa starpība par 2017.gada janvāra mēnesi
Nr.
p.k.

1.

Adrese

Raiņa ielā 34 dz.12
Kopā:

Aprēķināts EUR

0.35
0.35

Brīvs
no - līdz

24.01.2017.

Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu īres maksas apsaimniekošanas daļas – projekts, kredītprocenti par
2017.gada janvāra mēnesi
Nr.
p.k.

2.
3.

Adrese

Latgales ielā 51 dz.41
Raiņa ielā 34 dz.12
Kopā:

Aprēķināts
EUR

7.56
13.92
+21.48

Brīvs
no-līdz

19.07.2016.-09.01.2017.
24.01.2017.

apkure par 2017.gada janvāra mēnesi
Nr.
p.k.

Adrese

Aprēķināts
EUR

Brīvs
no-līdz
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1.
2.
3.

Latgales ielā 51 dz.41
Dagdas iela 4a dz.13
Raiņa ielā 34 dz.12
Kopā:

Nekustamā īpašuma ekonomists

6.69
43.42
12.62
62.73

19.07.2016.-09.01.2017.
24.01.2017.
24.01.2017.
A.Poikāne

